#15612 ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก 5 วัน 3 คืน ซากุระริมแมนํ้า
สุมิดะ ชมซากุระสวนอุเอโนะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก ศาลเจาโทโชกุ นํ้าตกเคงอน ทะเลสาบชูเซ็นจิ อุชิคุไดบุ
ทสึ หางสรรพสินคาโดราเอมอน วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี(ถายรูป) ศาลเจา
เนซุ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



2

ทา อากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจา โทโชกุ - ประตูโยเมมง - รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ นํ ้า ตกเคงอน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - คินูกาวา ออนเซ็น - ออนเซ็น

3

อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา หา งสรรพสินคา โดราเอมอน - อะควาซิตี้โอไดบะ











โรงแรม



-



Kinugawa
Onsen
หรือเทียบ
เทา



Tokyo
Hotel หรือ
เทียบเทา

4

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - สวนสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - ยา นชินจูกุ







Tokyo
Hotel หรือ
เทียบเทา

5

สวนอุเอโนะ - ซากุระ - ศาลเจา เนซุ - อิออนนาริตะ - ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยาน
สุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 เม.ย. 65 - 18 เม.ย.
65

฿54,900
฿53,900

฿54,900
฿53,900

฿52,900
฿51,900

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.00 น. คณะพรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน เตอร C สายการบินไทยเจาหน าที่ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 (สายการบินมีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ - ประตูโยเมมง รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ - นํ้าตกเคงอน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ คินูกาวาออนเซ็น - ออนเซ็น
เชา
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป าเรียบรอยแลว
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุนหากฝ าฝื นมีโทษจับปรับได]
นํ าทานสู นิ กโก (Nikko) เมืองมรดกโลกที่เต็มไปดวยเอกลักษณของญี่ปุน มีความสําคัญทางประวัต ิศาสตรยาวนานกวา
1,200 ปี เป็ นที่ต ั้งของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โดดเดนทั้งดานทิวทัศน สถาปั ต ยกรรม
นํ าทานชม ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจาที่สรางเพื่อเป็ นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาวา ที่เกาแกนับ 4
ศตวรรษ ตั้งแตสมัยโชกุนโตกุกาวา อิเยยะสึ อาคารแตละหลังจะสรางจากไมลงลายสีทอง มีสถาปั ต ยกรรมไมแกะสลักที่วิจิต ร
ตระการตาทั้งสวยงามในแงของศิลปะและที่แฝงแงมุมทางปรัชญา
ทางเขาจะเป็ นซุมประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็ นซุมประตูที่สวยงาม มีขนาดใหญ ดานในเป็ นอาคารไม มีรูปลิงแกะสลัก
3 ตัว อยูในทา ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา หมายถึง การไมดู ไมฟัง ไมพูดในสิ่งไมดี และบริเวณซุมประตูกอนขึ้นบันไดไปสุสานฯ มีรูป
่

่

่

้

้

แกะสลักไมที่มีช่ อ
ื เสียง เป็ นรูปแมวหลับ เป็ นผลงานของ Hidari Jingoro ที่สําคัญศาลเจาแหงนี้ ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองค
การยูเนสโก ใหเป็ นหนึ่ งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
นํ าทานชม นํ้ าตกเคงอน (Kegon Falls) นํ้ าตกที่ใหญและยาวที่สุดของประเทศญี่ปุน แถมยังติดอันดับ 1 ใน 3 ของนํ้ าตก
ที่สวยที่สุดในญี่ปุน โดยนํ้ าจากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหน าผาสูง 97 เมตรเกิดเป็ นนํ้ าตกขนาดใหญ ซึ่งมีสีสันแตก
ตางกันตามแตละฤดูกาล แมแตฤดูหนาวก็มีความงามน าชม “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท” ไปชั้นลางที่ทานสามารถดื่มดํ่ากับภาพ
ของนํ้ าตกแหงนี้ ไดงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายนํ้ าที่เย็นชื่นฉํ่ าใจ
นํ าทานชม ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็ นทะเลสาบตั้งอยูบริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนั นไต ตัวทะเลสาบแหงนี้
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปี ที่แลว โอบลอมดวยทัศนี ยภาพทิวเขา อันเป็ นที่ซึ่งงดงามมีเอกลักษณทุก
ฤดูกาล ทะเลสาบชูเซนจิมีช่ อ
ื เสียงทางดานบอนํ้ าพุรอน และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีนํ้าตกหลายแหงในบริเวณ
รอบๆ
นํ าทานชม คินุกาวะ ออนเซ็น เป็ นแหลงนํ้ าพุรอนเกาแกที่ถ ูกคนพบเมื่อกวา 300 ปี ที่แลว ตั้งอยูริมแมนํ้าคินุ ใน จ.โทชิกิ อยู
ใกลกับเมืองนิ กโก โดยเต็มไปดวยออนเซ็นเทาและออนเซ็นกลางแจงที่สามารถเพลิดเพลินกับทั้งวิวแมนํ้าคินุกาวะและหุบเขาลึก
ไดมากมาย หนึ่ งในไฮไลทเด็ดของคินุกาวะออนเซ็นอยูที่ทัศนี ยภาพอันงดงามของหุบเขาลึกที่ผันแปรไปตามฤดูกาล
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Kinugawa Onsen หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

นิกโก
เป็ นเมืองเล็กๆ ในจัหวัดโทชิกิที่คอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัต ิศาสตรของ
ญี่ปุน และเป็ นสถานที่ทองเที่ยวญี่ปุน ที่เป็ นที่นิยมเป็ นอยางมาก เพราะเป็ นพื้นที่ของ
ครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็ น
เมืองหลวงแหงใหม (โตเกียว) มาจนถึงปั จจุบันนี้ อัฐฐิของโชกุนทานนี้ ก็ยังบรรจุที่สุสาน
ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุที่ยิ่งใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะที่แปลกตา สลับซับซอน

ศาลเจาโทโชกุ
เป็ นศาลเจาที่ถ ูกสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั ้นบริเวณศาลเจาแหงนี้ ถ ูกใชเป็ นสถานที่สําหรับฝั่ งศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นในปั จจุบัน อาคารตางๆ ของศาลเจานั ้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย

ประตูโยเมมง
เป็ นประตูใหญที่อยูต รงทางเขาศาลเจาโทโชกุ อลังการดวยผลงานศิลปะเกี่ยวกับการแกะ
สลักไมอันวิจิต รและหลากหลายประดับไวบนซุมประตูแทบทุกกระเบียดนิ้ ว ทั้งรูปสัต ว
อาทิ ไกฟา นกนํ้ า เป็ ดป า ชาง เตา กระตาย มังกร เสือ สิงโตเป็ นตนฯ และรูปแกะสลัก
อยางอื่นก็มีเชน ตนไผ ตนสน ตนโบตั๋น กอนเมฆ และรูปเด็ก โดยมีเสาที่รองรับนํ้ าหนั ก
หลังคาที่ดูหนั กอึ้งนี้ จํานวน 12 ตน กําแพงดานขางของประตูทั้งสองก็มีผลงานการแกะ
สลักที่วิจิต รอลังการไมแพกัน

รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ
รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru) คือภาพปริศนาธรรมที่มีใจความสําคัญหลักวาดวย
"การไมรับรูโดยการมองในสิ่งที่ไมดี การไมฟังในสิ่งที่ไมดี สื่อถึงการไมดู ไมพูด และไมฟัง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นํ้าตกเคงอน
เป็ นนํ้ าตกที่ไดเกิดขึ้นเมื่อลาวาไหลมากระทบแมนํ้าไดยา และทําใหเกิดนํ้ าตกอีก 12 แหง
ซึ่งนํ้ าตกแหงนี้ นั้นสวยที่สุดและมีความสูงถึง97เมตร และคนนิ ยมมาดูชวงฤดูใบไม
เปลี่ยนสี แตชวงฤดูอ่ น
ื ก็มีความสวยงามไมแพกัน

ทะเลสาบชูเซ็นจิ
เป็ นทะเลสาบธรรมชาติที่ต ั้งอยูบริเวณตีนของภูเขาศักดิส
์ ิทธิน
์ ั นไต ในเมืองนิ กโก ซึ่งเมื่อ
ภูเขาไฟระเบิด ลาวาจํานวนมากไดไหลมาบังทางและกลายทะเลสาบนี้

คินูกาวาออนเซ็น
เป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงดานการอาบนํ้ าแร ที่นี่ถ ือเป็ นเมืองที่เป็ นศูนยกลางของเรียวกัง
เพราะเป็ นแหลงที่มีนํ้าพุรอนแรธรรมชาติคุณภาพสูง ทําใหที่นี่ถ ูกรายลอมดวยองเซ็นและ
เรียวกังมากมายที่ต ั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้า



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kinugawa Onsen หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุนหากฝ าฝื นมีโทษจับปรับได

อิราบากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต - โอไดบะ ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - หางสรรพสินคาโดราเอมอน อะควาซิตี้โอไดบะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสู อิบาระกิ
นํ าทานชม พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูกบันทึกไวโดยหนั งสือบันทึก
สถิต ิโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยูบนกลีบดอกบัว
บาน นํ้ าหนั กถึง 4,000 ตัน โดยขางใน เป็ นหองจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา และยังมีหองเก็บ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา หองจําลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองคเล็กๆประดิษฐานอยูถ ึง 3,400 องค
ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน
นอกจากจะไดไหวพระแลว ชวงปลายมีนาตนเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระไดอยางจุใจอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
ชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนม Ami Premium Outlets เป็ นหนึ่ งในสาขาแบรนดเอาทเล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุน
ใหทานไดชอปปิ้ งอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง ทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ เชน MORGAN, ELLE, BALLY,
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
นํ าทานสู โอไดบะ (Odaiba) เป็ นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็ นเกาะ
ตั้งแตปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้ เป็ นที่แสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญี่ปุน ที่สามารถสราง สิ่งที่เป็ นไปไมไดใหเป็ น
ไปไดขึ้นมา
ใหทานไดชอปปิ้ งสินคาหลากหลายชนิ ดที่หางไดเวอรซิต ี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทาน
ถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม
อยางกันดั้มคาเฟ
และใหมลาสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผานมากับหางสรรพสินคาแหงอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon
Future Department ขึ้นชื่อวาเป็ น รานคาของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึงประกอบดวยโซนรานคาที่จําหน ายสินคา
ลิขสิทธิท
์ ั้งหมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมีสินคาหายากที่มีวางจําหน ายเฉพาะที่นี่เทานั ้น เรียกไดวามีสินคาใหแฟนๆ
ไดเลือกซื้อกันอยางจุใจเลยทีเดียว
และหางสรรพสินคาอควาซิต ี้ หางดังของยานนี้ ที่ไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไมวาจะเป็ นเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ
และโรงภาพยนตรที่มีถ ึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของที่นี่อยูที่ชั้น 5 เป็ น ราเม็ง ฟ ูด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิ ดตางๆจากทั่ว
ประเทศญี่ปุนมาไวที่นี่ สําคัญดานหน าของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
พักที่ Tokyo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิบารากิ
เป็ นหนึ่ งเมืองของญี่ปุนที่เต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ทั้งภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเที่ยวที่งดงามโดดเดนไมแพที่ใดในญี่ปุน

อุชิคุ ไดบุทสึ
เป็ นองคพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง 120 เมตร นั กทองเที่ยวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทที่มี
ความสูง 85 เมตรไปยังสวนหน าอกขององคพระได นอกจากนี้ ภายในสวนก็เต็มไปดวย
ทุงดอกไมที่บานตามแตละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิ กายโจโด และยังมีสวนสัต วเล็กๆ ที่
เลี้ยงกระรอกกับกระตายใหวิ่งเลนอยางอิสระ

อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็ นพรีเมียมเอาทเล็ทที่ใกลกรุงโตเกียวมากที่สุด และสะดวกตอการเดินทางดวยรถยนต
ซึ่งใชเวลาประมาณ 45 นาทีจากสนามบินนาริต ะ แหลงทองเที่ยวที่อยูใกลๆ ก็มีสวนไครา
คุเอนในเมืองมิโตะซึ่งเป็ นหนึ่ งในสวนชื่อดัง 3 แหงของญี่ปุน นอกจากนี้ ก็ยังมีพระพุทธ
รูปอุชิคุไดบุต สึซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกิน
เนสบุค และยังมีเมืองซึคุบะซึ่งมีภูเขาซึคุบะและมีช่ อ
ื เสียงในฐานะที่เป็ นเขตพื้นที่การ
ศึกษา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาด
เทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางกันดั้ม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง

หางสรรพสินคาโดราเอมอน
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวใหมของญี่ปุน ตั้งอยูบนยานโอไดบะ ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหางสรรพ
สินคาโดราเอมอนแหงแรกของโลก เปิ ดใหบริการอยางเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปี
2019 หางโดราเอมอนนี้ ไดเกิดขึ้นเพื่อเป็ นการฉลองครบรอบ 50 ปี ที่โดราเอมอน หุน
ยนตแมวสีฟาผูเป็ นหนึ่ งในการต ูนขวัญใจตลอดกาลที่เป็ นที่รูจักกันไปทั่วโลก ไดถ ูกตี
พิมพเป็ นการต ูนเป็ นครั้งแรก และครบรอบ 40 ปี ในการเป็ นการต ูนฉายทางโทรทัศน
และรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิ กปี 2020 ที่ญี่ปุนจะเป็ นเจาภาพ

อะควาซิตี้โอไดบะ
เป็ นหางสรรพสินคาอีกหางหนึ่ งที่คนมานิ ยมเที่ยวกัน แตจุดเดนของที่นี่ก็คือชั้นหาเป็ นรา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค (Ramen Food Theme Park) รวบรวมราเม็งชนิ ดตางๆ จากทั่ว
ประเทศญี่ปุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยที่เดียว และที่นี่ยังเป็ นจุดยอดนิ ยมสําหรับชม
วิว สะพานสายรุง



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

 Tokyo Hotel หรือเทียบเทา
พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - สวนสุมิดะ - โตเกีย
วสกายทรี - ยานชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ทานยังจะได
เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึก
มากมายไมวาจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุนชื่นชอบ
เดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ
อิสระใหทานไดถ ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิ ด
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิต ิความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความ
สูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
เดินทางสู ยานชอปปิ้ งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ เครื่องใชไฟฟ า กลองถายรูปดิจิต อล
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน
เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
พักที่ Tokyo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

สวนสุมิดะ
เป็ นสวนที่ต ั้งอยูริมแมนํ้าสุมิดะ ซึ่งมีต นซากูระมากกวา 1,000 ตน และฤดูชมดอกซากูระ
จะทําใหระแวกนั ้นกลายเป็ นอุโมงซากูระ และยังเคยเป็ นlสวนสวนตัวของโชกุนมากอน

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในนั ้น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



คํ่า

วันที่ 5


กิจกรรม

 Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

สวนอุเอะโนะ - ซากุระ - ศาลเจาเนซุ - อิออนนาริตะ - ทา
อากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชม สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจา ทะเลสาบ และสวน
สัต ว มีต นไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเป็ นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิ ยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปี สวนอุเอ
โนะจะไดรับความนิ ยมเป็ นอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีต นซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไปตามทางเดินภายในสวน
มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน
โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

่

นํ าทานชม ศาลเจาเนซุ (Nezu Shrine) เป็ นศาลเจาชินโตเกาแกและเป็ น 1 ใน 10 ศาลเจาที่สําคัญของกรุงโตเกียว
(Tokyo) สิ่งกอสรางสวนใหญภายในศาลเจาสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1706 และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัต ิทางวัฒนธรรมที่
สําคัญแหงชาติ
นํ าทานชอปปิ้ ง อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150
ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ต ขนาด
ใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มที่
บาย
14.00 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินนาริต ะ (ใชเวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
17.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
คํ่า
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนอุเอโนะ
เป็ นสวนสาธารณะอันเกาแกที่ใหญที่สุดเป็ นอันดับตนๆ ของญี่ปุน อีกทั้งยังเป็ นยานที่
อบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็ นที่ต ั้งของสถานที่ทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลป และพิพิธภัณฑมากมาย ที่นี่เป็ นจุดชมซากุระที่โดงดังงที่สุดของโตเกียว โดยซากุระที่
สวนอุเอโนะ จะเริ่มบานประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม

ซากุระ
เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูปตามอัธยาศัย โดยดอกซากุระนั ้นถือเป็ นดอกไม
ประจําชาติของญี่ปุนที่จะผลิดอกเพียงชวงเวลาสั้นๆไมเกิน 2 อาทิต ย อีกทั้งทานจะไดเห็น
บรรยากาศที่คนญี่ปุนจะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระอยางมีความสุข และฉลองกันอยาง
สนุกสนาน

ศาลเจาเนซุ
เป็ นหนึ่ งในอาคารไมกี่แหงที่ไมโดนทําลายระหวางสงครามโลกครั้งที่สองและเป็ นหนึ่ งใน
อาคารที่เกาแกที่สุดในญี่ปุน สิ่งนี้ ไดรับการกลาววาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญใน
ญี่ปุน



บาย

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต องแจงลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอัต ราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ
ตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะตองดําเนิ นกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหน า และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคาน เตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั ้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2
เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็ นแบบ
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้ าหนั กสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก
30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั ้น
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือน อยกวา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั ก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอ
วีซาตามที่สถานทูต กําหนด)
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
้
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3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัต ิในการเขา ประเทศญี่ปุน
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน เงินสด บัต รเครดิต เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ต ิดตอไดระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางอิเล็กทรอนิ กสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิเพื่อการพํานั กระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัต ิที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้ รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน ไมมีราคา
เด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศน ทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหน าทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟิ รมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
แจงยกเลิก น อยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปี ใหม, สงกรานต เป็ นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการ
บินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหน าที่เทานั ้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

